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»كرة الماء« يضمن الفضية في »اآلسيوية الشاطئية«
»الطائرة« يودع بعد الخسارة أمام لبنان

جانب من منافسات كرة اليد الشاطئية

مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين 
ضمن املنتخب الوطني لكرة املاء 
امليدالية الفضية في دورة األلعاب 
اآلسيوية الشاطئية التي تقام في 
مسقط، بعد خسارته من نظيره 
الكازاخستاني 9-13، وسيخوض 
منتخبن����ا اليوم اللقاء األخير مع 
نظيره االندونيسي املتواضع ليتوج 
رسميا بامليدالية لتكون هذه أول 

ميدالية كويتية في الدورة.
 وصرح مدير منتخب كرة املاء 
حمود الهاجري بأنه س����عيد بهذا 
االجناز ال����ذي نهديه الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، 
وقال ان هذا االجناز حققه الالعبون 
عدنان خان ومحم����د املال واحمد 
مندني وراش����د الش����طي ومحمد 
العتيبي ومحمد عاشور ويوسف 
بوصخر، وان احلصول على املركز 
املاء  الثاني يعتبر اجن����ازا لكرة 

الكويتية.
وخسر منتخبنا الوطني لكرة 
الطائرة الش����اطئية م����ن نظيرة 
املنتخب اللبناني بشوطني مقابل 
ال شيء ليودع الدورة، بعدما فقد 
أمل التأهل إل����ى الدور الثاني اثر 
خسارته في اللقاء األول من املنتخب 
املالديفي وخسارة أمس من املنتخب 
اللبناني، وقد تأثر منتخبنا املكون 
من الالعبني فيصل العجمي وجاسم 
الصباغة من إصابة العجمي الذي 
حتامل على نفسه في لقاء األمس، 
إال ان املنتخب اللبناني كان األفضل 
وسيخوض منتخبنا آخر لقاءاته 
اليوم مع املنتخب االندونيسي بطل 

النسخة املاضية.
 من جهته قال مدرب منتخبنا 
الوطني لكرة اليد نبيل طه ان الفوز 
على البحرين واليابان كان بفضل 
األداء الرجول����ي من قبل الالعبني 
على الرغم من وقوعنا في مجموعه 
قوية أطلق عليها اجلميع املجموعة 

احلديدية، إال اننا استطعنا ان نفوز 
في أول لقاءين ومثل هذه املباريات 
خاصة كرة اليد الش����اطئية التي 
تختلف اختالفا كليا عن كرة اليد 
الشاطئية بحاجه  العادية، حيث 
للتركيز واملهارة واللياقة البدنية 
العالية والدول اآلسيوية متفوقة 
عاليا في ه����ذه اللعبة كاملنتخب 
العمان����ي والقطري ونحن نطمح 
ملواصلة الفوز والتألق وجئنا من 

الدواس  وخالد بوربيع واحم����د 
ومحمد الب����از ويعقوب الهويدي 
وفالح الرفاعي وعبدالعزيز العمر 
وناصر العميري وحسني محمود 
وعبداحلمي����د الصق����ر واملدرب 

عبدالوهاب العمر. 
من جهة أخرى عقدت جلنة املرأة 
مبجلس التع����اون لدول اخلليج 
العربي مساء أمس األول اجتماعا 
البطولة اآلس����يوية  على هامش 

اجل املنافسة على الذهب.
إلى ذل����ك يدخ����ل ابطالنا في 
»اجلت س����كي« التصفيات اليوم 
وطموح املنافسة على الذهب لديهم 
بقوة حيث يضم منتخبنا للجت 
س����كي أبطال العالم لهذه اللعبة 
وهم عبدالرحمن البدر ويوس����ف 
العبدالرزاق وعبداهلل فاضل ومحمد 
خالد الس����اير ومب����ارك العزران 
وعبداهلل بوربيع ومحمد بوربيع 

الش����اطئية، وترأس����ت االجتماع 
الش����يخة نعيمة األحمد رئيسة 
الش����يخة  املرأة وبحضور  جلنة 
حياة اخلليفة من البحرين وأحالم 
املانع من قطر ونورة الس����ويدي 
البوسعيدي  من اإلمارات وسناء 
من سلطنة عمان حيث مت اعتماد 
تنظيم الدورة الثانية للرياضة املرأة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي شهر 

مارس املقبل.

المنطقة الثقافية

أضافت املنطقة الثقافية التراثية 
باملدينة الرياضية باملصنعة ملسة 
جمالية رائعة على املدينة، حيث 
الدورة  القائمون عل���ى  نص���ب 
عدة خي���ام بهدف تعريف جميع 
املش���اركني من الوفود اآلسيوية 
بالت���راث العماني األصيل وكرم 
الضيافة الذي يتمتع به املجتمع 
العماني حيث يقدم املشرفون عليها 
القهوة والتمر ومعرض س���وق 
العمانية لدعم جمعية  املنتجات 

سداب للخياطة.

الشعلة تنير القرية

تني����ر ش����علة دورة األلعاب 
اآلس����يوية الش����اطئية الثاني����ة 
الرياضية  القرية  »مسقط 2010« 
حيث مت وضع الش����علة في مكان 
متمي����ز بالقربة من البحر وقد مت 
تصمم الشعلة على شكل مبخرة 
لتعريف اجلميع على احد معالم 
التراث العمان����ي األصيل وكانت 
ش����علة الدورة متت إضاءتها في 
حف����ل االفتتاح من قب����ل الالعبة 
فاطم����ة النبهانية العبة منتخبنا 
الوطني للتنس حيث تس����لمتها 
من العداء املتميز بركات احلارثي 
صاحب امليدالية البرونزية في دورة 
األلعاب اآلسيوية السادسة عشرة 

بغوانزو.

اختيار نعيمة األحمد الشخصية الرياضية العربية النسائية

غلوم: سنثبت لألصفر أننا لم نتأهل بالمصادفة

»المعاقين« بدأ تدريباته في غوانزو

أبدى إعجابه بقدرات »يد« الصليبخات رغم الغيابات

الفريق.
وبني غلوم ان املباراة املقبلة 
أمام القادسية في الدور نصف 
النهائي تعتبر مباراة مفترق 
طرق يري����د خاللها الالعبون 
إثبات ان التأهل لم يكن وليد 
املصادفة او بضربة حظ ولكن 
نتيجة لتطور مستواهم الفني 
لذلك س����تكون املباراة أشبه 
الى  الكأس، مش����يرا  بنهائي 
ان األصفر ميل����ك مديرا فنيا 
صاح����ب كف����اءة عالية وهو 
الوطني غ����امن اخلالدي الذي 
يعرف كل صغيرة وكبيرة عن 
الصليبخات وهذا ما يصعب 
من مهمة الفريق للوصول إلى 

الهدف املنشود.

اندمجوا مع  القدامى  الالعبني 
اجلدد بسرعة قياسية وهذا ما 
ساعد بشكل كبير على ارتفاع 
املستوى الفني للفريق إلى جانب 
توفير إدارة النادي معس���كرا 
خارجيا واملشاركة في بطولة 
نادي الشعب اإلماراتي والتي 
حقق فيها الفريق املركز الثاني 
بجدارة ليعود الفريق للمشاركة 
في البطولة التنشيطية بثقة 
اكبر ساعدت على الفوز على 
الفحيحيل بطل الدوري الذي 
كان مكتمل الصفوف، مشيرا 
الى ان الالعبني عاقدون العزم 
على مواصلة العروض القوية 
إلعادة الهيبة إلى الفريق على 
الرغم من النقص في صفوف 

حامد العمران
بعد انتهاء الدور التمهيدي 
للبطولة التنشيطية لكرة اليد 
تأهلت 4 فرق إلى الدور نصف 
النهائي وكان الصليبخات احد 
الفرسان األربعة وهذه تعتبر 
مفاجئة غير متوقعة بس���بب 
الكبي���ر في صفوف  النقص 
الفري���ق الذي يفتقد تس���عة 
العب���ني مت إيقافهم وجميعهم 
اساسيون في الفريق وهذا ما 
دفع اجلهازين الفني واإلداري 
للصليبخات للبحث عن البدالء 
وبالفعل مت تسجيل ما يعادل 8 
العبني مت إسقاط أسمائهم من 
األندي���ة ليمثلوا الصليبخات 
للمرة األولى وكانوا رجاال على 
قدر من املس���ؤولية ليحققوا 
إعجازا وليس اجنازا أوال بفضل 
الروح العالية وثانيا لهضمهم 
الطريقة الفنية التي يلجأ لها 

اجلهاز الفني.
وم���ن جانبه، أك���د مدرب 
الفريق الوطن���ي خالد غلوم 
ب���ان التأهل غير متوقع نظرا 
الالعب���ني وانقطاع  حلداث���ة 
اللعب س���نوات  بعضهم عن 
ع���دة ولكن ب���روح اإلصرار 
والعزمية استطاع الالعبون 
إثبات جدارته���م لتكون لهم 
كلمه مدوية وصلت إلى اجلميع 
لتخبرهم بان الصليبخات قادم 
بقوة إلى بطولة دوري الدمج 
ولن يكون الفريق ضيف شرف 
بل س���يكون احد الفرق التي 
س���تنافس على الصعود إلى 
الكبيرة للتأهل  الفرق  جانب 
 إلى ال���دوري املمت���از والذي
يتك���ون م���ن الفرق الس���تة 

األولى.
وأشار غلوم الى ان لالعبي 
اخلبرة دورا كبيرا في إيصال 
األمور التكتيكية وهم حسني 
جابر وخالد عوض ومشاري 
طه وحامد الصليلي، مؤكدا أن 

بدأ العبو نادي املعاقني منافساتهم في دورة 
االلعاب اآلسيوية الباراملبية التي انطلقت مبدينة 
غوانزو الصينية، حيث يشارك النادي بأكثر من 
35 العبا والعبة في العاب القوى واجلودو والسلة 

ورفع االثقال والطاولة.
وافاد رئيس الوفد سعد االزمع من مدينة غوانزو 
بأن املنافسات بدأت في القرية الرياضية املخصصة 
للمعاقني حيث تبدأ جميع االلعاب اجلماعية الفردية 
مبشاركة عدد كبير من رياضيي العالم على مدى 

اسبوع كامل.
وقال االزمع ان العبي والعبات النادي باشروا 
تدريباتهم فور وصولهم غوانزو بقيادة االجهزة 
الفنية متطلعني الى حتقيق نتائج الئقة والصعود 

على منصات التتويج في اكثر من لعبة.

م���ن جهته فقد هاتف الوفد امني س���ر النادي 
شافي الهاجري، حيث اطمأن على جميع الالعبني 
والالعبات ونقل لهم حتيات ودعوات اهل الكويت 
من اجل حتقيق االرقام وامليداليات في هذا التجمع 
اآلسيوي الكبير، ومواصلة االفراح الرياضية التي 
تعيش���ها احلركة الرياضية الكويتية في االونة 

االخيرة.
ومن جهته اكد العب الس���لة نزار رمضان ان 
العبي السلة يس���عون الى املنافسة على املراكز 
االولى مش���يرا الى ان املنافسة ستكون قوية في 
هذه اللعبة خاصة امام كوريا واليابان والصني.

وقال مدير املنتخب محسن العجمي ان الروح 
املعنوية عالية لدى اجلميع وال توجد اية عوائق 

سواء من ناحية التدريبات او املالعب.

مدرب يد الصليبخات خالد غلوم

محمد بن حمد شخصية العام
في جائزة محمد بن راشد

افضل رياضي عربي بعد فوزه 
بذهبية جهاز احللق في بطولة 
كأس العالم للجمباز الفني في 
الدوح���ة ع���ام 2010 واعتالئه 

صدارة التصنيف العاملي.
القوى  الع���اب  ونال مدرب 
الصومال���ي جامع محمود عدن 
جائزة افضل مدرب عربي بعد 
إش���رافه على العداء السوداني 
ابوبكر كاك���ي وتأهيل العبني 
ناش���ئني ف���ي قط���ر لبطوالت 

عاملية.
واختير الشيخ سلطان بن 
الشارقة  القاسمي حاكم  محمد 
ش���خصية العام الرياضية في 
االمارات، واحم���د خليل العب 
االهلي واملنتخب االماراتي لكرة 
القدم افضل العب صاعد فيها.

في اللجن���ة االوملبية الكويتية 
ورئيس���ة جلنة املرأة في دول 
التع���اون اخلليجي  مجل���س 
الشيخة نعيمة االحمد الشخصية 
الرياضية العربية النس���ائية، 
واالردني عل���ي محمد العاصي 

اختير الشيخ محمد بن حمد 
آل ثان���ي جنل أمير قطر افضل 
شخصية عربية لعام 2010 من 
جلنة االمناء في جائزة محمد بن 

راشد لالبداع الرياضي.
وانطلق���ت اجلائ���زة العام 
املاضي وهي حتمل اسم الشيخ 
محمد بن راش���د نائب رئيس 
دول���ة االمارات وحاك���م دبي، 
وتكرم املبدعني رياضيا محليا 

وعربيا.
وجاء اختيار محمد بن حمد 
كأفضل شخصية عربية بعدما 
ترأس جلنة ملف قطر الستضافة 
مونديال 2022 لكرة القدم، حيث 
باتت قطر اول دولة عربية وشرق 

أوسطية تنال هذا الشرف.
واختيرت رئيسة جلنة املرأة 

الشيخة نعيمة األحمد

طالل املطيري يتسلم درعا تذكارية من فايز النصار

)هاني الشمري( مدرب التضامن محمد البدر يوجه العبيه رغم قرار استبعاده  

النصار يدعو المطيري العتزاله
أشاد رئيس مجلس ادارة ش���ركة انشاءات الشمال 
للتج���ارة العامة واملق���اوالت طالل املطي���ري بالعب 
الفري���ق االول لكرة القدم بنادي خيطان والعب كاظمة 
السابق فايز النصار وما قدمه طوال مشواره الرياضي 
 وطالب���ه بعدم االبتعاد عن املج���ال الرياضي واالجتاه
الى العمل االداري أو الفني س���واء مع ناديه أو اي ناد 

آخر.
من ناحيته، فقد شكر النصار املطيري على الدعم الذي 
قدم���ه ووجه له الدعوة حلضور مهرجان تكرميه الذي 
سيقام في 21 فبراير املقبل في اللقاء الذي يجمع خيطان 
املطعم بنجوم املنتخب الوطني مع الكرامة السوري على 
ستاد محمد احلمد بنادي القادسية حتت رعاية رئيس 
احتاد كرة القدم الش���يخ طالل الفهد، وفي نهاية اللقاء 

قدم النصار الى املطيري درعا تذكارية.

الكويت يتخطى التضامن في »السلة«

يحيى حميدان
حقق الكويت فوزه السادس على التوالي 
في دوري كرة السلة بعد تغلبه على التضامن 
68 - 60 أمس األول ضمن املباريات املؤجلة 
للدور التمهيدي. ورفع األبيض رصيده الى 
12 نقطة، فيما أصبح للتضامن 11 نقطة من 

9 مباريات.
ووجد الكويت صعوبة بالغة في املباراة 
بعد األداء اجليد الذي قدمه التضامن، ومتكن 
األبيض من حسم الفوز في الدقيقة األخيرة 
بعد أن اصيب العبو التضامن باالحباط من 

بعض القرارات التحكيمية املعاكسة.

ورفع حكم املباراة األول عابر العابر تقريرا 
مبدرب التضامن محمد البدر بعد أن عاد الى 
مقاعد الالعبني بني الربعني الثالث والرابع 
على الرغم من اتخاذ طاقم حكام املباراة قرارا 
باستبعاده خارج الصالة، وبقي البدر جالسا 

خلف مقاعد العبي فريقه طوال املباراة.
أدار املباراة احلكام عابر العابر وعبدالعزيز 

العجيمان وفايز الشمري.
وواصل كاظمة سلسلة انتصاراته أيضا 
بعد فوزه على الس���املية 64 - 43، ليرفع 
البرتقالي رصيده الى 12 نقطة من 6 مباريات، 

وبات للسماوي 9 نقاط من 8 مباريات.

وفاز الساحل على النصر بسهولة 89 - 65 
بعد مباراة تس���يدها الفائز بعد االستسالم 

الواضح لالعبي العنابي.
وتقام مساء اليوم 4 مباريات في اجلولة ال� 
12، فيلتقي القادسية )10 نقاط( مع الساملية 
)8 نقاط( في ال� 5 مساء، واجلهراء )6 نقاط( 
مع النصر )9 نقاط( ف���ي ال� 7 على صالة 
يوسف الشاهني بنادي كاظمة، وفي صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي القادسية يلعب 
الكوي���ت )12 نقطة( مع اليرموك )7 نقاط( 
في ال� 5، يتبعه لقاء كاظمة )12 نقطة( مع 

العربي )12 نقطة( في ال� 7.

دورة تدريبية متقدمة فوز كاظمة والساحل على السالمية والنصر
في اتحاد الكرة

الصباح والدبوس 
والرومي وجمعة

تألقوا في المسيلة

تفتتح في ال� 10 صباح اليوم 
في مقر احتاد كرة القدم الدورة 
التدريبية املتقدمة حتت عنوان 
»قراءات من كأس العالم 2010« 
والت���ي يحاضر فيه احملاضران 
الدوليان البرازيلي ماركو فالوبا 
والوطني بدر عبداجلليل مقرر 
اللجن���ة الفنية ومدير التطوير 
في احتاد الكرة، وتستمر حتى 
16 اجلاري وتشهد الدورة التي 
يشرف عليها االحتاد الدولي لكرة 
الق���دم »فيفا« حضور 30 مدربا 
وطنيا من املستوى »أ« اضافة 

الى 4 آخرين كمستمعني.
 من جهته، طالب عبداجلليل 
الوطني���ني بضرورة  املدرب���ني 
االستفادة من الدورة التي سيكون 
لها الدور البارز في تنمية وتطوير 
قدرات املدرب الوطني خاصة ان 
هذه الدورة تعتبر من الدورات 

املتقدمة في املجال الفني.

قدمت الفارسة الشيخة منيرة 
الصباح باجلواد كوينتال مستوى 
املبتدئني  طيبا لتفوز مبسابقة 
على ارتفاع 80/70 سم لبطولة 
العام الهجري اجلديد التي نظمها 
نادي املسيلة لفرسان وفارسات 
النادي وجاء الفارس حمد الرومي 
باجلواد شيت، في املركز الثاني 
الرمضان في  والفارس عبداهلل 
املركز الثالث والفارس���ة لطيفة 
الهاجري في املركز الرابع، وأعربت 
الش���يخة منيرة عن س���عادتها 
لعودتها الى الفوز وتقدمي مستوى 
أفضل من األسبوع املاضي وعللت 
الس���بب في عدم فوزها مبركز 
الس���ابقة  البطولة  ف���ي  متقدم 
بامتحان���ات اجلامع���ة وكثرة 
املذاكرة وانها تسعى الى تنظيم 
الوقت بني الدراس���ة والتدريب 
واملشاركة في البطوالت، كما فاز 
الفارس الواع���د محمد الدبوس 
باملركز األول للفئة الثانية، وأكد 
انه جنم على الطريق، وجاء ناصر 
احلميدان في املركز الثاني بعد اداء 
جيد ومتنى الدبوس التمكن من 
تخطي ارتفاع 130سم في القريب 
وحتقيق أمنياته بتمثيل الكويت 
في البط���والت الدولية، وأعرب 
عن سعادته بالفوز على ارتفاع 

110/100سم.
ف���از الفارس حم���د الرومي 
باجل���واد س���نتر باملركز األول 
وقدم مستوى متطورا وجاءت 
الفارسة لطيفة الهاجري باجلواد 
لودوجن في املركز الثاني وبندر 
جمعة باجلواد روبن في املركز 

الثالث.

الشيخ محمد بن حمد آل ثاني حامال كأس العالم


